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Hej alla VAIF:are och andra läsare,
Tisdag 10 november och en lång och jobbig säsong på många sätt är snart över och 3 matcher
återstår.
Herrar A mot IFÖ Bromölla hemma på söndag 14/11 kl. 14.00,
IF Lödde borta på söndag 21/11 kl. 14.00.
Damer A mot Hallands Nation borta på lördag 20/11 kl. 15.00.
P 16 i kval för Regionalserie P 17 division 1 2022.
Onsdag 10/11 kl. 19.00. P 16-LB07 Svalebo konstgräs.
Lördag 13/11 kl. 14.00. BK Olympic-P 16.
Tisdag 16/11 kl. 19.00. Ängelholms FF-P 16.
GAIS OPEN.
Vi hoppar över matchtexter då våra 2 lag spelade 14 matcher.
Efter en spännande avslutning i första gruppspelet och ett överraskande resultat nådde
laget P 16 Skåne till slutspel Gr A, 2;a efter AIK fick laget i ett nytt gruppspel möta de båda ettorna
från Gr A samt Gr C.
Bollstanäs SK-Älvsjö AIK FF 2-0.
VAIF-Älvsjö AIK FF 1-0.
VAIF-Bollstanäs SK1-1.
Bollstanäs SK till final med ett mål fler gjorda och båda lagen på 4 poäng.
Kraften och säkert lusten tog slut och laget förlorade matchen om 3;e pris.
Placering 4 i denna starka åldersklass med många bra lag ska P 16 Skåne ha allt beröm för!
P 16 Sydvästra till slutspel B. En vinst i kvartsfinalen men förlust i semifinalen.
Helgens båda seriematcher ska vi försöka glömma direkt.
Herrar A-VMA IK. 0-5.
Damer A-MFF 0-12.
Vid avspark överlämnades en vacker bukett till MFF för sin serieseger.
Sen gick MFF och gjorde sin bästa match för säsongen enligt deras tränare och när "röken" hade
skingrats stod resultattavlan på 0-12.

Ett VAIF som nu också är sargat av långtidsskador spelare bortresta under Allhelgonalovet gjorde sitt.
Träffade Rebecka Holm före matchen och fick en härlig kram av henne säkert inte sett Rebecka på 7
till 8 år och trevligt att träffa henne idag 24 år och inte den tonårstjej undertecknad lärde känna en
gång i tiden.
Jobbar för MFF:s akademi på skolor med träning och något Rebecka trivs med och ska skaffa sig mer
kunskap och utbilda sig vidare.
För att klara ut sina kostnader hjälper Rebecka sin mamma med Sadelmakeriet uppe i Dörröd. Ett
hantverksjobb som inte finns många av och kunder från hela Sverige, dock inga hästar kvar på
gården.
När vi skildes åt slängde undertecknad av sig att vi ringer om ett par år och du blir spelande tränare för
Veberöds AIF.
Rebecka svarade leende med tummen upp och inte pekfingret!
Därefter gick Rebecka ut och gjorde 3 mål och 5 målgivande passningar och klart bäst på planen.
Släkten är värst.
Hela MFF truppen har 2 års kontrakt som löper ut sista november.
Överraskande bra kontrakt enligt undertecknad, men olika för varje enskild spelare, dock ska alla
kontrakt omförhandlas inför säsongen 2022!
För er som inte känner Rebecka Holm är en VAIF produkt och tillsammans med Tova Nilsson också
VAIF produkt båda 24 år och båda blev Allsvenska spelare.
Ett underbart ”gäng” F 96/97 som vann en stor turnering i Göteborg och matcherna sändes på Viasat!
Hur många blir kvar i MFF över säsongen 2022 och spel i division 2?
Undertecknad gissar ca hälften för nu blir lagen/motståndet bättre och bättre för varje år.
Truppen kommer att förstärkas och några får lämna.
Romelecupen.
175 lag i fredags och idag tisdag 185, bra med anmälningar i helgen och nu de flesta tjejlag.
P 7, P 8, P 10, P 11, P 12, P 13, P 16 fulla.
P 9, P 14 P 15 saknas 8 lag.
F 7/8, F 9, F 12, F 15 fulla.
F 10, F 11, F 13, saknas 6 lag.
F 16 3 lag anmälda och saknas 5 lag.
Med stor sannolikhet kommer åldersklassen att strykas.
Med plus och minus är fortfarande "taket" på 196 lag.
Hörs på fredag sen går vi ner till ett veckobrev i veckan resten av året.
Hälsar Staffan

Herrar A med Tommys text.
Hade ära att leda A laget igen då Jim och Patrik var i väg med sina 16 åringar på GAIS OPEN i
helgen.
Vi mötte ett VMA IK som ligger precis ovanför kvalstrecket nedåt, så dem hade mycket att spela för.
Tycker vi gör en mycket bra första halvlek som vi skalle lett med 3-5 bollar, vi spelar ett bra anfallsspel
där vi kommer till 7 riktigt bra målchanser, men som det sett ut i år så gör vi inte mål.
Tycker Linus gör en mycket bra första halvlek, Dante och Isberg skapar också mycket framåt i första.
0-0 i halvlek var så klart inte rättvist men så är fotbollen ibland. Vår andra halvlek är lika dålig som vår
första som var bra, får 1-0 tidigt i baken och sedan var det som man drog ut proppen på en
luftmadrass och vi vek ner oss igen.
Släpper in 4 mål första 20 min i andra halvlek och då är matchen så klart körd, tråkigt att vi inte kan stå
upp bättre på många fötter som ger upp alldeles för lätt.
De gör även 5-0 och i slutet får vi en straff som vi tyvärr inte gör mål på.
Ett stort plus till Johan Persson på mitten som aldrig ger upp i matchen, även plus till Emma i målet
som inte skall lastas för denna förlust.
Nu får vi ta nya tag i veckan och förbereda oss på bästa sätt inför Bromölla matchen.

